1/7

คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรเลิกกิจกำร (มำตรำ 31)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การเลิกกิจการ (มาตรา 31)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การเลิกกิจการ (มาตรา 31) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาท่า
ตะโก
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก ทีว่ ่าการอาเภอท่าตะโก
หมู่ที่ 7 ตาบลท่าตะโก อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์ 056-249402
E-mail : e76330@excise.go.th Website : http://nakhonsawan.excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ทีโ่ รงอุตสาหกรรม/สถานบริ การ ตัง้ อยู่)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตที่จะเลิกกิจการ ให้ แจ้ งการเลิกกิจการ ตามแบบที่กาหนด (ภษ.01-05) ต่ออธิบดีหรื อสรรพสามิตพื ้นที่ ณ
สถานที่ที่ได้ จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ ก่อนวันเลิกกิจการไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้ คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่
เจ้ าหน้ าที่ ณ สถานที่ที่ได้ แจ้ งเลิกกิจการนันภายใน
้
15 วัน นับแต่วนั ที่หยุดประกอบกิจการ
- กรณีนบั เวลาตรวจสอบสถานที่ร่วมกับผู้ขอเลิกกิจการ ใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 7 วันทาการ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ 0.5 วันทา
เลิกกิจการ ให้ ยื่นแบบคาขอ การ
ใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิต คาขอย้ ายหรื อ
เลิกหรื อโอนกิจการ โรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการ ตามมาตรา 29, 30,

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
นครสวรรค์ สาขา
ท่าตะโก
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

31 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ภษ.01-15) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ และ
เจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

นัดเจ้ าหน้ าที่ตรวจโร
6 วันทาการ
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการ กรณีแจ้ งเลิกกิจการ
ในวันศุกร์ เจ้ าหน้ าที่จะไป
ทาการตรวจในวันทาการ
ถัดไป แต่ถ้าผู้ขออนุญาต
ประสงค์จะให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจโรงอุตสาหกรรมหรื อ
สถานบริ การใน
วันหยุดราชการจะต้ องจ่าย
ค่าทาการเจ้ าหน้ าที่ตามกฎ
กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
และอานวยความสะดวกแก่
เจ้ าหน้ าที่ด้วย

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
นครสวรรค์ สาขา
ท่าตะโก

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมเสร็จแล้ ว จะ
ทาบันทึกเสนอสรรพสามิต
พื ้นที่เพื่อพิจารณาลงนาม

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
นครสวรรค์ สาขา
ท่าตะโก

2)

3)

0.5 วันทา
การ

หมำยเหตุ
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ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
บุคคล
กำรค้ ำ
2)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ที่ออกไว้ ไม่เกิน 6
เดือน พร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบทะเบียน
สรรพสำมิต
หนังสือมอบ
อำนำจและ
สำเนำบัตร
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน (ผู้
มอบอำนำจ)

กรมสรรพสำมิต

1

-

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีไม่ได้ มำ
ติดต่อด้ วยตนเอง
ให้ ทำหนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรด้ วย)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่
4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน บ้ ำน (ผู้มอบ
อำนำจ)
บัญชี
รำยละเอียด
วัตถุดบิ สินค้ ำ
ระหว่ำงผลิต
สินค้ ำสำเร็จรูป
และบัญชี
รำยกำรค้ ำงชำระ
ภำษี

0

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

0

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก
หมายเหตุ พบการทุจริ ต ไม่ได้รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ าขาท่าตะโก
โทรศัพท์ 056-249402
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สาขา
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์ ตู้ปณ.10 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th hotline.excise.go.th
หมายเหตุ –
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6)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ภษ.01-05
-

19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
นายสมควร ลี ้ตระกูล
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

